
 
ANLÆGSBLOK  2019-2028  –  KULTUR  OG  DEMOKRATIUDVALGET  

13-1 Ny  Holmegaard  

13-2 Vandkulturhus  

13-3 Rønnebæksholm  - rammebevilling  

13-4 Grønnegade  kaserne  kulturcenter  - rammebevilling  

13-5 Renovering  af  eksisterende  faciliteter  

13-6 Facilitetsplan,  uprioriterede  midler  - rammebevilling  

13-7 Forsamlings- og  Kulturhuse,  rammebevilling  

13-8 Borgerdrevne  projekter  og  udvikling  af  bymidten  

13-9 Skøjtebane  

13-10 Renovering  af  Fladså S vømmehal  

  



      
 

 
Nr.  1   Prioritetsnr.  1  

Projektnavn   Ny Holmegaard  
   Udvalg & Politikomr. 

 
   Kultur og Demokratiudvalget  –    Kultur og Fritid 

  Anlægstype (sæt x)    I gangværende  x   Nyt projekt  
 

      Anlægsudgifter (i 1.000 kr.) i 2019-priser: 
  -= indtægter; 2019  2020  2021   22  23 2024  2025  2026  2027  28  

 +=udgifter 

 Anlægsudgifter  10.000          
 Anlægsindtægter           

Netto  
 

          

      Afledt drift (i 1.000 kr.) i 2019-priser:  
  -= indtægter 2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028  

 +=udgifter 

  Vedligehold af 
  aktivet 1) 

          

   Indhold i aktivet           
2)  
Effektiviserings-

 gevinst 
          

  I alt           

 

        
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ANLÆGSBLOK 2019-2028 – KULTUR OG DEMOKRATIUDVALGET 

1)  Her  medtaget  udgifter  til  opvarmning,  el,  vand,  rengøring,  indvendig  og  udvendig  vedligeholdelse,  nyt  slidlag  mv.  
såfremt  der  er  tale  om  en  udvidelse  og  ikke  bare  en  erstatning  for  et  andet  anlæg  

2)  Her  medtages  udgifter  til  personale  o.  lign.  til  at  drive  aktiviteten,  såfremt  der  er  tale  om  en  udvidelse  

Kan anlægges udskydes Nej Hvor mange år kan 
anlægget udskydes 

Beskrivelse  af  anlæg  :  

Projektet  har  et  samlet  budget  på 1 03  millioner,  der  er  ud  over  Næstved  Kommunes  andel  
er  finansieret  igennem  fondsmidler.   
 
Det  Ny  Holmegaard  vil  komme  til  at  indeholde  professionelle  værksteder,  Nordens  største  
glassamling  med  35.000  stykker  glas,  en  600  kvadratmeter  stor  Kähler-udstilling  med  7.000  
keramikgenstande  og  et  eksperimentarium  med  tekniske,  interaktive  installationer.  
Stedet  vil  byde  på  et  univers  af  oplevelser,  uddannelse  og  erhverv.  15.000  kvadratmeter  og  
10.000  års  historie  samlet  på  ét  sted.  
 
Det  ny  Holmegaard  bliver  et  moderne  og  højteknologisk  kulturhistorisk  museum  med  afsæt  i  
de  kreative  erhvervs  historie.  Fra n utidens  begyndelse  i  1820’erne  til  i  dag.  Tanken  er,  at  
Det  Ny  Holmegaard  skal  være  et  pulserende  center  med  kunsthåndværk  og  design  for  
omverdenen.  



      

 

  
          

 

         
 

Nr.  2   Prioritetsnr.  1  

Projektnavn Vandkulturhus 
Udvalg & Politikomr. Kultur og Demokratiudvalget – Kultur og Fritid 

Anlægstype (sæt x) I gangværende x Nyt projekt 

Anlægsudgifter  (i  1.000  kr.)  i  2019-priser:  
-=  indtægter;  2019  20  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028  
+=udgifter  

Anlægsudgifter  26.000           
Anlægsindtægter            
Netto            

 

      Afledt drift (i 1.000 kr.) i 2019-priser:  
  -= indtægter 2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028  

 +=udgifter 

  Vedligehold af 
  aktivet 1) 

          

   Indhold i aktivet           
2)  
Effektiviserings-

 gevinst 
          

  I alt           
               

                 
                   

 

        
  

 

 

 
             

                 
            

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANLÆGSBLOK 2019-2028 – KULTUR OG DEMOKRATIUDVALGET 

1) Her medtaget udgifter til opvarmning, el, vand, rengøring, indvendig og udvendig vedligeholdelse, nyt slidlag 
mv. såfremt der er tale om en udvidelse og ikke bare en erstatning for et andet anlæg 

2) Her medtages udgifter til personale o. lign. til at drive aktiviteten, såfremt der er tale om en udvidelse 

Kan anlægges udskydes Ja Hvor mange år kan 
anlægget udskydes 

Beskrivelse  af  anlæg  :  

Projektet er i en igangværende ny politisk behandling, omkring indhold og økonomisk model. 
Beløbet der er afsat et hvad der oprindeligt var blevet afsat til den tidligere projekt model. 
Ud over dette beløb er der også afsat 17,7 mio.kr. i 2018 



      
 

    
          

 

         
 

Nr.  3   Prioritetsnr.  2  

Projektnavn Rønnebæksholm - rammebevilling 
Udvalg & Politikomr. Kultur og Demokratiudvalget – Kultur og Fritid 

Anlægstype (sæt x) I gangværende Nyt projekt x 

      Anlægsudgifter (i 1.000 kr.) i 2019-priser: 
  -= indtægter; 2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028  

 +=udgifter 

 Anlægsudgifter  1000  1000  1000  1000  1000  1000  1000  1000  1000  1000 
 Anlægsindtægter           

Netto  
 

          

      Afledt drift (i 1.000 kr.) i 2019-priser:  
  -= indtægter 2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028  

 +=udgifter 

  Vedligehold af 
  aktivet 1) 

          

   Indhold i aktivet           
2)  
Effektiviserings-

 gevinst 
          

  I alt           

 

        
  

 

 

 
           

         
    

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANLÆGSBLOK 2019-2028 – KULTUR OG DEMOKRATIUDVALGET 

 

1)  Her  medtaget  udgifter  til  opvarmning,  el,  vand,  rengøring,  indvendig  og  udvendig  vedligeholdelse,  nyt  slidlag  
mv.  såfremt  der  er  tale  om  en  udvidelse  og  ikke  bare  en  erstatning  for  et  andet  anlæg  

2)  Her  medtages  udgifter  til  personale  o.  lign.  til  at  drive  aktiviteten,  såfremt  der  er  tale  om  en  udvidelse  

Kan anlægges udskydes Ja Hvor mange år kan 
anlægget udskydes 

Beskrivelse  af  anlæg  :  

Anlægsmidlerne bruges til at restaurere og renovere de historiske bygninger hvor 
Kunsthallen Rønnebæksholm ligger. Hvor der er skiftende kunstudstillinger, kulturelle 
arrangementer og undervisning. 



      
 

      
          

 

         
 

Nr.  4   Prioritetsnr.  2  
 

Projektnavn Grønnegade kaserne kulturcenter - rammebevilling 
Udvalg & Politikomr. Kultur og Demokratiudvalget – Kultur og Fritid 

Anlægstype (sæt x) I gangværende Nyt projekt x 

      Anlægsudgifter (i 1.000 kr.) i 2019-priser: 
  -= indtægter; 2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028  

 +=udgifter 

 Anlægsudgifter  1000  1000  1000  1000  1000  1000  1000  1000  1000  1000 
 Anlægsindtægter           

Netto  
 

          

      Afledt drift (i 1.000 kr.) i 2019-priser:  
  -= indtægter 2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028  

 +=udgifter 

  Vedligehold af 
  aktivet 1) 

          

   Indhold i aktivet           
2)  
Effektiviserings-

 gevinst 
          

  I alt           

 

        
  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANLÆGSBLOK 2019-2028 – KULTUR OG DEMOKRATIUDVALGET 

1)  Her  medtaget  udgifter  til  opvarmning,  el,  vand,  rengøring,  indvendig  og  udvendig  vedligeholdelse,  nyt  slidlag  
mv.  såfremt  der  er  tale  om  en  udvidelse  og  ikke  bare  en  erstatning  for  et  andet  anlæg  

2)  Her  medtages  udgifter  til  personale  o.  lign.  til  at  drive  aktiviteten,  såfremt  der  er  tale  om  en  udvidelse  

Kan anlægges udskydes Ja Hvor mange år kan 
anlægget udskydes 

Beskrivelse  af  anlæg  :  

Anlægsmidlerne  bruges  til  at  restaurere  og  renovere  de  historiske  bygninger  hvor  
Grønnegade  kaserne  kulturcenter  ligger.   
 



      
 

Nr.  5   Prioritetsnr.  2  
 

Projektnavn  Renovering   af  eksisterende faciliteter  
   Udvalg & Politikomr.    Kultur og Demokratiudvalget –     Kultur og Fritid 

 

  Anlægstype (sæt x)    I gangværende    Nyt projekt  
 

      Anlægsudgifter (i 1.000 kr.) i 2019-priser: 
  -= indtægter; 2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028  

 +=udgifter 

 Anlægsudgifter  800  800  800  800  800  800  800  800  800  800 
 Anlægsindtægter           

Netto  
 

          

      Afledt drift (i 1.000 kr.) i 2019-priser:  
  -= indtægter 2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028  

 +=udgifter 

  Vedligehold af 
  aktivet 1) 

          

   Indhold i aktivet           
2)  
Effektiviserings-

 gevinst 
          

  I alt           

 

        
  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANLÆGSBLOK 2019-2028 – KULTUR OG DEMOKRATIUDVALGET 

1)  Her  medtaget  udgifter  til  opvarmning,  el,  vand,  rengøring,  indvendig  og  udvendig  vedligeholdelse,  nyt  slidlag  
mv.  såfremt  der  er  tale  om  en  udvidelse  og  ikke  bare  en  erstatning  for  et  andet  anlæg  

2)  Her  medtages  udgifter  til  personale  o.  lign.  til  at  drive  aktiviteten,  såfremt  der  er  tale  om  en  udvidelse  

Kan anlægges udskydes Ja Hvor mange år kan 
anlægget udskydes 

Beskrivelse  af  anlæg  :  

Renovering  og  tilskud  til  renovering  af  kulturelle  og  fritids  faciliteter   



      
 

 

      
          

 

         
 

Nr.  6   Prioritetsnr.  2  

Projektnavn Facilitetsplan, uprioriterede midler - rammebevilling 
Udvalg & Politikomr. Kultur og Demokratiudvalget – Kultur og Fritid 

Anlægstype (sæt x) I gangværende Nyt projekt x 

      Anlægsudgifter (i 1.000 kr.) i 2019-priser: 
  -= indtægter; 2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028  

 +=udgifter 

 Anlægsudgifter  7000  7000  7000  7000  7000  7000  7000  7000  7000  7000 
 Anlægsindtægter           

Netto  
 

          

      Afledt drift (i 1.000 kr.) i 2019-priser:  
  -= indtægter 2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028  

 +=udgifter 

  Vedligehold af 
  aktivet 1) 

          

   Indhold i aktivet           
2)  
Effektiviserings-

 gevinst 
          

  I alt           

 

        
  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANLÆGSBLOK 2019-2028 – KULTUR OG DEMOKRATIUDVALGET 

1)  Her  medtaget  udgifter  til  opvarmning,  el,  vand,  rengøring,  indvendig  og  udvendig  vedligeholdelse,  nyt  slidlag  
mv.  såfremt  der  er  tale  om  en  udvidelse  og  ikke  bare  en  erstatning  for  et  andet  anlæg  

2)  Her  medtages  udgifter  til  personale  o.  lign.  til  at  drive  aktiviteten,  såfremt  der  er  tale  om  en  udvidelse  

Kan anlægges udskydes Ja Hvor mange år kan 
anlægget udskydes 

Beskrivelse  af  anlæg  :  

Udvalget  har  en  pulje  der  bruges  og  prioriteres  af  udvalget  til  at  kunne  imødekomme  
anlægsønsker  henover  året.  Midlerne  gives  typisk  som  tilskud  til  renoveringer,  investeringer  
i  udstyr  mm.  der  kan  udvikle  og  forøge  brugen  af  bygningerne  og  underbygge  aktiviteterne  
rundt  om  i  kommunen.     



Nr.  7   Prioritetsnr.  2  
 

      
 

     
          

 

         
 

Projektnavn Forsamlings- og Kulturhuse, rammebevilling 
Udvalg & Politikomr. Kultur og Demokratiudvalget – Kultur og Fritid 

Anlægstype (sæt x) I gangværende Nyt projekt x 

      Anlægsudgifter (i 1.000 kr.) i 2019-priser: 
  -= indtægter; 2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028  

 +=udgifter 

 Anlægsudgifter  1000  1000  1000  1000  1000  1000  1000  1000  1000  1000 
 Anlægsindtægter           

Netto            
 

      Afledt drift (i 1.000 kr.) i 2019-priser:  
  -= indtægter 2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028  

 +=udgifter 

  Vedligehold af 
  aktivet 1) 

          

   Indhold i aktivet           
2)  
Effektiviserings-

 gevinst 
          

  I alt           

 

        
  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANLÆGSBLOK 2019-2028 – KULTUR OG DEMOKRATIUDVALGET 

1)  Her  medtaget  udgifter  til  opvarmning,  el,  vand,  rengøring,  indvendig  og  udvendig  vedligeholdelse,  nyt  slidlag  
mv.  såfremt  der  er  tale  om  en  udvidelse  og  ikke  bare  en  erstatning  for  et  andet  anlæg  

2)  Her  medtages  udgifter  til  personale  o.  lign.  til  at  drive  aktiviteten,  såfremt  der  er  tale  om  en  udvidelse  

Kan anlægges udskydes Ja Hvor mange år kan 
anlægget udskydes 

Beskrivelse  af  anlæg  :  

Ramme  til  renovering  og  udvikling  af  kommunens  farsamlings- og  kulturhuse.   



Nr.  8   Prioritetsnr.  2  
 

      
 

       
          

 

         
 

Projektnavn Borgerdrevne projekter og udvikling af bymidten 
Udvalg & Politikomr. Kultur og Demokratiudvalget – Kultur og Fritid 

Anlægstype (sæt x) I gangværende Nyt projekt x 

      Anlægsudgifter (i 1.000 kr.) i 2019-priser: 
  -= indtægter; 2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028  

 +=udgifter 

 Anlægsudgifter  5000          
 Anlægsindtægter           

Netto  
 

          

      Afledt drift (i 1.000 kr.) i 2019-priser:  
  -= indtægter 2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028  

 +=udgifter 

  Vedligehold af 
  aktivet 1) 

          

   Indhold i aktivet           
2)  
Effektiviserings-

 gevinst 
          

  I alt           

 

        
  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

         
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ANLÆGSBLOK 2019-2028 – KULTUR OG DEMOKRATIUDVALGET 

1)  Her  medtaget  udgifter  til  opvarmning,  el,  vand,  rengøring,  indvendig  og  udvendig  vedligeholdelse,  nyt  slidlag  
mv.  såfremt  der  er  tale  om  en  udvidelse  og  ikke  bare  en  erstatning  for  et  andet  anlæg  

2)  Her  medtages  udgifter  til  personale  o.  lign.  til  at  drive  aktiviteten,  såfremt  der  er  tale  om  en  udvidelse  

Kan anlægges udskydes Ja Hvor mange år kan 
anlægget udskydes 

Beskrivelse  af  anlæg  :  

Der  afsættes  en  ramme  til  senere  udmøntning  til  understøttelse  af  borgerdrevne  initiativer  
(herunder  i  lokalområderne)  og  kulturpolitikkens  fire  fokusområder  

Beskrivelse af det, som ønskes afsat i afledt drift 



Nr.  9   Prioritetsnr.  2  
 

      
 

 

 

 

  
          

 

         
 

Projektnavn Skøjtebane 
Udvalg & Politikomr. Kultur og Demokratiudvalget – Kultur og Fritid 

Anlægstype (sæt x) I gangværende Nyt projekt x 

      Anlægsudgifter (i 1.000 kr.) i 2019-priser: 
  -= indtægter; 2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028  

 +=udgifter 

 Anlægsudgifter   5000         
 Anlægsindtægter           

Netto  
 

          

      Afledt drift (i 1.000 kr.) i 2019-priser:  
  -= indtægter 2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028  

 +=udgifter 

  Vedligehold af 
  aktivet 1) 

          

   Indhold i aktivet           
2)  
Effektiviserings-

 gevinst 
          

  I alt           

 

        
  

 

 

 

 
 
 
 
 

 

         
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ANLÆGSBLOK 2019-2028 – KULTUR OG DEMOKRATIUDVALGET 

1)  Her  medtaget  udgifter  til  opvarmning,  el,  vand,  rengøring,  indvendig  og  udvendig  vedligeholdelse,  nyt  slidlag  
mv.  såfremt  der  er  tale  om  en  udvidelse  og  ikke  bare  en  erstatning  for  et  andet  anlæg  

2)  Her  medtages  udgifter  til  personale  o.  lign.  til  at  drive  aktiviteten,  såfremt  der  er  tale  om  en  udvidelse  

Kan anlægges udskydes Ja Hvor mange år kan 
anlægget udskydes 

Beskrivelse  af  anlæg  :  

Etablering  af  en  udendørs  skøjtebane  i  vinter  månederne.   
 

Beskrivelse af det, som ønskes afsat i afledt drift 



Nr.  10   Prioritetsnr.  2  

      
 

 

     
          

 

         
 

Projektnavn Renovering af Fladså Svømmehal 
Udvalg & Politikomr. Kultur og Demokratiudvalget – Kultur og Fritid 

Anlægstype (sæt x) I gangværende Nyt projekt x 

      Anlægsudgifter (i 1.000 kr.) i 2019-priser: 
  -= indtægter; 2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028  

 +=udgifter 

 Anlægsudgifter  4000          
 Anlægsindtægter           

Netto            
 

      Afledt drift (i 1.000 kr.) i 2019-priser:  
  -= indtægter 2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028  

 +=udgifter 

  Vedligehold af 
  aktivet 1) 

          

   Indhold i aktivet           
2)  
Effektiviserings-

 gevinst 
          

  I alt           

 

        
  

 

 

 

 
 
 
 
 

 

ANLÆGSBLOK 2019-2028 – KULTUR OG DEMOKRATIUDVALGET 

1)  Her  medtaget  udgifter  til  opvarmning,  el,  vand,  rengøring,  indvendig  og  udvendig  vedligeholdelse,  nyt  slidlag  
mv.  såfremt  der  er  tale  om  en  udvidelse  og  ikke  bare  en  erstatning  for  et  andet  anlæg  

2)  Her  medtages  udgifter  til  personale  o.  lign.  til  at  drive  aktiviteten,  såfremt  der  er  tale  om  en  udvidelse  

Kan anlægges udskydes Ja Hvor mange år kan 
anlægget udskydes 

Beskrivelse  af  anlæg  :  

Renovering  og  modernisering  af  hele  svømmehallens  vandbehandlingssystem.   
 
Baggrunden  er  Tilstandsrapport  foretaget  i  foråret  2018  af  Teknologisk  Institut  (TI)   
 
Undersøgelsen  er  iværksat  i  samråd  mellem  Fladså S vømmehal  og  Næstved  Kommune.   
 
TI  peger  også p å i   rapporten,  at  der  i  løbet  af  få  år  skal  foretages  renovering  af  bassindæk  
og  rørsystemer  i  de  snævre  ingeniørgange.   




